
    

 Karnawał  gene-
za i historia, to 
temat kolejnego 
etapu konkursu. 
Karnawał, ina-
czej zapusty, to 
okres zimowych 
balów, maskarad 
i zabaw. Rozpo-

czyna się najczęściej w 
dniu Trzech Króli, a 
kończy we wtorek 
przed Środą Popielco-
wą, która oznacza po-
czątek wielkiego postu i oczekiwania na Wielkanoc. 
Karnawał, który odbył się podczas styczniowego III eta-
pu konkursu w ramach Super Grupy II, był równie 
barwny i wesoły. Wymyślne przebrania, piękne i  kolo-
rowe stroje zaskoczyły nie tylko jury. Wychowankowie 

poprzez swoje 
prezentacje nie 
tylko przybliżyli 
genezę i historię 
karnawału w 
wielu zakątkach 
świata, ale prze-
de wszystkim 
stworzyli uczest-
nikom klimat i 
atmosferę praw-
dziwego karna-

wału. Udało im się to znakomicie, bo wszyscy świetnie 
się bawili.  

Ogólnopolski Dzień Dokarmiania Zwierzyny Leśnej� 
był kolejnym tematem-zadaniem do realizacji w ramach 
II Edycji konkursu. Zima to trudny okres dla dzikich 
zwierząt. Gruba warstwa śniegu i lód utrudniają zwie-
rzętom dostęp do naturalnego pokarmu i wody. Dlatego 
leśnicy wspólnie z myśliwymi oraz dzieci i młodzież 
szkolna, a także wolontariusze z organizacji pozarządo-
wych pomagają zwierzętom leśnym przetrwać zimę. 
Nasi wychowankowie  przebrani za leśników, łowczych 
oraz za niektóre zwierzęta leśne uświadamiali wszyst-
kim, jak wielkie znaczenia ma pomoc zwierzynie pod-

czas trudnych warunków zi-
mowych. W czasie konkurso-
wej prezentacji aktorzy  wypo-
sażyli publiczność w tłuszczo-

we kulki z przeznaczeniem dla ptactwa i przeprowadzi-
li quiz na temat życia zwierząt leśnych, ich zwyczajów 
oraz dokarmiania ich zimą. Prezentacje były bardzo cie-
kawe i w pełni 
oddały klimat 
lasu zimą. 

Kwietniowym 
tematem była 
Unia Europej-
ska i 10 - lecie 
Polski w Unii. 
D o k ł a d n i e 
dziesięć lat te-
mu, 1 maja 2004 roku, Polska stała się pełnoprawnym 
członkiem Unii Europejskiej. Wychowankowie prezen-
towali poszczególne kraje unii europejskiej szczególnie 
akcentując cechy,  które najbardziej kojarzą się z po-
szczególnymi państwami.  
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Garncarstwo jest dyscypliną złożoną, wy-
magającą nie tylko umiejętności, ale rów-

nież warsztatu (koło garncarskie, piec do wypalania oraz glina jako 
podstawowy surowiec). Umiejętności przekazywano najczęściej z poko-
lenia na pokolenie i tak jest do dnia dzisiejszego. W naszym Ośrodku 
wychowankowie mają możliwość uczestniczenia w warsztatach garn-
carskich. Zadaniem wychowanka biorącego udział w zajęciach jest two-
rzenie własnych form ceramicznych. Najczęściej są to: doniczki, misecz-
ki, dzbanki i świeczniki. Wychowankowie mają do dyspozycji elek-
tryczne koło garncarskie, którym doskonale się posługują. Oprócz form 
toczonych na kole garncarskim na szczególna uwagę zasługują prace 
formowane ręcznie. Ponieważ głównym narzędziem pracy są dłonie, 
każda wykonana praca jest unikalna i jedyna w swoim rodzaju. Zajęcia są wspaniałą okazją do rozwijania nie tyl-
ko zdolności manualnych ale także takich cech jak wytrwałość, kreatywność czy wrażliwość estetyczną . Warszta-
ty garncarskie to świetna i rozwijająca wyobraźnię zabawa.  

„Nie Święci garnki lepią” 
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   W dniach 23-24 maja 

w naszej placówce od-

były się warsztaty foto-

graficzne przedstawiają-

ce formę spędzania cza-

su wolnego i bardziej 

wrażliwego patrzenia na otaczający nas świat. Pro-

wadzone były przez doświadczonych fotografi-

ków z KWP w Szczecinie dzięki projektowi finan-

sowanemu z funduszy UE. Młodzież uczestniczyła 

w wykładach, na których omawiano m.in. wyko-

rzystywanie pełnych możliwości aparatu fotogra-

ficznego, funkcje aparatu, kolory na zdjęciach, 

sposoby pomiaru światła itp. Od-

były się również zajęcia prak-

tyczne - fotografia w plenerze, 

gdzie wychowankowie mogli 

zwrócić uwagę na detale, ukazać 

emocje, uchwycić chwilę poprzez 

fotografowanie. Odbędzie się jeszcze jedno spotka-

nie, na które zostaną zaproszeni wszyscy wycho-

wankowie Ośrodka, a następnie zostanie zorgani-

zowany wernisaż najlepszych prac. W czasie 

warsztatów odbyła się inauguracja działalności 

kółka fotograficzno-krajoznawczego "Obiektyw". 

     

 W dniach 1 i 3 maja grupa 

wychowanków uczestni-

czyła w dwóch rajdach ro-

werowych, pierwszy do 

Żydowa a drugi do Krągu. 

Wychowankowie zwiedzali 

elektrownię szczytowo-

pompową w Żydowie oraz okolice zamku Podewils w 

Krągu. Tradycyjnie utracone kalorie zostały uzupełnio-

ne pie- czonymi 

kiełba- s k a m i . 

Niektó- rzy z na-

s z y c h w y c h o -

wanków przekonali się na własnej skórze, że jazda na 

rowerze to nie tylko przyjemność 

ale rónież bardzo duży wysiłek. 

Następne wycieczki pod koniec 

maja, planowany jest bardzo wy-

czerpujący podjazd do miejscowo-

ści Gołogóra oraz wyjazd do 

Sławna. 

10 maja 2014 roku Biskup 

Diecezji Koszalińsko-

Kołobrzeskiej JE Paweł 

Cieślik udzielił Sakra-

mentu Bierzmowania 12-

stu wychowankom na-

szego Ośrodka. Przyjmu-

jąc Sakrament Bierzmowania wstępuje w Nas Duch 

Święty i udziela nam Bożej Mocy. Duch Święty nie tyl-

ko uczy nas odróżniać dobro od zła, ale również umac-

nia Nas do czynienia do-

bra, uczy jak w życiu wy-

brać i okazywać posłuszeń-

stwo. Dzięki Sakramentowi 

Bierzmowania stajemy się 

coraz bardziej dojrzałymi 

ludźmi. 

"DUCH ŚWIĘTY UDZIELA BOŻEJ MOCY" 

Rajd rowerowy 

„Obiektyw”-kółko fotograficzne 

"Marzanno ty zimowa pan-
no, Ciebie pożegnamy, wio-
snę powitamy". 21 marca to 
pierwszy dzień kalendarzo-
wej wiosny. Wychowanko-
wie grupy pierwszej wraz z 
wychowawcami wyruszyli 
na rajd pieszy, którego głów-
ną atrakcją było pożegnanie 
zimy. Po dotarciu na wy-
znaczone miejsce rozpalili-

śmy ognisko w międzyczasie odbyły się konkursy 
i zabawy tematycznie związane z odchodzącą zi-
ma i nadchodzącą wiosną. Pieczone kiełbaski i 
słodki poczęstunek 
były nagrodami dla 
wszystkich uczestni-
ków. Na koniec spali-
liśmy kukłę i tym sa-
mym pożegnaliśmy 
zimę. 

„Wiosna, Wiosna ach to Ty” 
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12.06.2014 na obiekcie sportowym w Rewalu po raz 

szósty odbyły się Mistrzostwa Młodzieżowych 

Ośrodków Wychowawczych "STRONGMAN - 

2014". Patronat nad zawodami objął Starosta powia-

tu gryfickie-

go Pan Kazi-

mierz Sać, 

który ufun-

dował Pu-

chary oraz 

n a g r o d y 

r z e c z o w e . 

Do rywali-

zacji przy-

stąpiło sześć drużyn: MOW - Babimost, MOW - Pola-

nów, MOW - Podborsko, MOW - Rzepczyno, MWO 

- Renice, MOW - Rewal. Sędzią głównym zawodów 

był Grzegorz Szymański odnoszący sukcesy na are-

nie krajowej i międzynarodowej. Gościem specjal-

nym był Mistrz Polski, wielokrotny uczestnik zawo-

dów w kraju i zagranicą jeden z najbardziej rozpo-

znawalnych osób tej dyscypliny Krzysztof Radzi-

kowski. Po części oficjalnej nastąpiło losowanie ko-

lejności startów. Drużyny rywalizowały czterech 

konkurencja: marsz Framera, waga płaczu bokiem, 

bieg murarza, i wyciskanie sztangi. Zawody stały na 

bardzo wysokim i wyrównanym poziomie o czym 

świadczy fakt, że pomiędzy czteroma drużynami 

potrzebna była dogrywka, która przyniosła ostatecz-

ne rozstrzygnięcie i wyłonienie zwycięzcy. Dogryw-

ka była najbardziej emocjonującą częścią zawodów a 

z a wo d n i c y 

n a p r a w d ę 

dali z siebie 

w s z y s t k o . 

K o ń c o w e 

w y n i k i 

przedstawia-

ją się nastę-

pująco: I. 

M i e j s c e : 

MOW - Re-

wal, II. Miejsce: MOW - Babimost, III. Miejsce: MOW 

- Podborsko, IV. Miejsce: MOW - Polanów, V. Miej-

sce: MOW - Renice, VI. Miejsce: MOW - Rzepczyno. 

Dzień Kobiet 

ustanowiono dla 

upamiętni enia 

strajku 15 tysięcy 

pracownic no-

wojorskiej fabry-

ki tekstylnej, któ-

re 8 marca 1908 

roku domagały się uzyskania praw wyborczych, po-

lepszenia warunków pracy, krótszego jej dnia oraz 

takiego samego wynagrodzenia jak mężczyźni. 

Dzień Kobiet zainicjowała niemiecka socjalistka Kla-

ra Zetkin. Zatwierdzono go 8 marca 1910 roku na 

Kongresie Kobiet Socjalistek w Kopenhadze. W okre-

sie PRL-u kobietom wręczano np.: rajstopy, ręczniki, 

mydła, kawę i niezapomniany goździk kwiat-symbol 

tamtych czasów. Współcześnie: święto obowiązuje w 

wielu krajach. Wręczane są wtedy znajomym kobie-

tom, żonom, matkom, narzeczonym drobne upomin-

ki i kwiatki. W naszym Ośrodku młodzież przygoto-

wała przedstawienie związane z tym dniem, wszy-

scy bawili się doskonale czego dowodem były grom-

kie brawa widzów. Panie obecne otrzymały kwiatki, 

które wychowankowie samodzielnie wykonali. 

W dniu 25.V.2014r. odbyła się pielgrzymka na Górę 

Świętej Anny w Polanowie, 

w intencji "Dziękujemy za 

dar życia naszym matkom". 

Pielgrzymka odbyła się po 

raz dziesiąty.Tradycyjnie 

nasi wychowankowie byli 

obecni podczas tej wędrówki. W czasie pielgrzymki 

były śpiewane pieśni i wznoszono modlitwy w róż-

nych intencjach. Odbyła 

się uroczysta msza święta 

w intencji "Wszystkich 

Matek". Po zakończeniu 

mszy udaliśmy się na po-

częstunek przygotowany 

przez pielgrzymów. 

Dzień Kobiet 

Pielgrzymka na Górę Świętej Anny 



 

 

 

W grudniu i styczniu w 
naszej placówce zostały 
rozegrane Mistrzostwa 
w halowej piłce nożnej. 
W turnieju wystąpiły 
cztery drużyny repre-
zentujące poszczególne 
klasy, zwyciężyła klasa 

II, następne miejsca  zajęły klasy: III,   VI i I. Zawody 
zorganizowali uczniowie klasy drugiej w ramach 
projektu edukacyjnego. 

W sobotę 8 lutego w 
Sali Widowiskowo � 
Sportowej Polanow-
skiego Gimnazjum, 
przy gorącym aplau-
zie zgromadzonej 
licznie publiczności, 
odbył się IV Festiwal 

Sportu i Rekreacji Placówek Opiekuńczo � Wycho-
wawczych woj. zachodniopomorskiego o Puchar 
Przewodniczącego Rady Powiatu Koszalińskiego. 
Młodzież rywalizowała w następujących konkuren-
cjach: w skoku wzwyż, tenisie stołowym, biegu na 
1000 m, rzutach do 
kosza, konkursie 
siłacza, jeździe na 
rowerze i krę-
glach, Rywalizacja 
przebiegła w spor-
towej i miłej at-
mosferze. Zwy-
cięzcą Festiwalu 
została drużyna gospodarzy � Młodzieżowego 
Ośrodka Wychowawczego z Polanowa, II miejsce 
zajął Salezjański Ośrodek Wychowawczy z Trzcińca, 
III Miejsce zajął zespół z Młodzieżowego Ośrodka z 

Podborska. W sumie 
w rywalizacji uczest-
niczyło 9 zespołów. 
Organizatorzy pra-
gną gorąco podzię-
kować sponsorom 
dzięki, którym moż-
liwe było nagrodze-
nie zwycięzców w 

poszczególnych konkurencjach sportowych. 

      Młodzież naszej 
Placówki aktywnie 

uczestniczyła w za-
wodach sportowych 
zorganizowanych z 
okazji Dnia dziecka 
mających na celu 
podniesienia ogólnej 
sprawności fizycznej. 

Była to cie-
kawa forma 
s p ę d z e n i a 

czasu wolnego z 
pożytkiem dla zdro-
w i a .  W s z y s c y 
uczestnicy zmagali 
się z wieloma kon-
kurencjami, do naj-
ciekawszych zali-
czyć można przecią-
ganie liny, bieg w 
worku, chodzenie na 
szczudłach, jazda na hulajnodze. Zajęcia przeznaczo-
ne były dla wszystkich, niezależnie od umiejętności, 
wieku czy budowy ciała. Po wyczerpujących konku-
rencjach, wszyscy zebrali się wokół ogniska, by 
upiec kiełbaski. Była dobra zabawa, dużo uśmiechu, 
wszyscy pełni życzliwości wobec siebie oraz poczu-
cie humoru nie opuszczało nikogo.  

 Kolejny dzień wolny od zajęć 
edukacyjnych wykorzystany 
został na cykliczny festyn re-
kreacyjny. Zawody otworzył 
w imieniu Starosty Koszaliń-
skiego p. Zenon Dropko. Ry-
walizacja miała charakter re-

kreacyjny jednak nagrody ufundowane przez Dyrek-
tora wyzwoliły ducha rywalizacji sportowej. Zapro-
szeni goście z placówki w 
Sławnie bardzo dobrze radzili 
sobie w turnieju piłkarskim 
oraz w skoku wzwyż. Stano-
wisko sprawdzające celność 
oka przygotował przedstawi-
ciel OSP Polanów i nasz nau-
czyciel Artur Dropko. Pozosta-
łe konkurencje prowadzone 

przez nauczycieli szko-
ły, również wymagały 
dużego wysiłku i 
sprawności fizycznej. 

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK 
WYCHOWAWCZY  
W POLANOWIE 

WWW.MOW.POWIAT.KOSZALIN.PL 

Rekreacja i sport 

Halowe Mistrzostwa MOW Polanów  

w piłce nożnej 

IV Festiwal Sportu i Rekreacji 

Dzień Dziecka na sportowo 


